إقرار األموال واألصول عند وصول الالجئين تحت الكفالة الخاصة
يتم استخدام هذا النموذج بغرض اإلقرار باألصول المالية للمجموعة الكفيلة لكي تقرر االحتياجات الخاصة بدعم الدخل.
يتوقع من الالجئين الذين يتلقون دعما ماليا أن يقدموا معلومات عما لديهم من أموال وأصول حيث أن هذا قد يؤثر على مستوى الدعم المالي الذي يتم تقديمه.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن إقرار األموال واألصول طوعي ولن يتم وقف الدعم المالي أو تعليقه نتيجة لعدم إعطاء اإلقرار.
ويحدد الجدول الخاص بحدود اإلعفاءات الخاصة باألصول الشخصية الحد األقصى من األصول الذي يمكن للالجئين االحتفاظ بها دون تغير مقدارالدعم المالي
الذي قد يتلقونه .وقد يتم أخذ أي أصول متبقية في االعتبار عند تقرير مستوى الدعم المالي المطلوب .فإذا أقر أحد الالجئين بأن لديه أكثر من حد اإلعفاءات
الخاصة باألصول الشخصية المذكور أدناه يتعين على المجموعة الكفيلة طرح خيار خصم هذه األموال من قرض الهجرة قبل خصم أي دعم مالي.
وإذا كان ال يزال لدى الالجئ أكثر من حد اإلعفاء الخاص باألصول الشخصية ،يمكن للمجموعة الكفيلة حساب الدعم لكل حالة على حدة مع الوضع في االعتبار
مفاهيم االكتفاء الذاتي وحساب األصول التي تزيد عن حد اإلعفاء فقط.
حدود اإلعفاءات على األصول الشخصية:
مكونات األسرة أقصى مبلغ مخصص لألصول الشخصية (بالدوالر الكندي)
شخص بمفرده $ 5,000
زوجان $7,500
شخص بالغ زائد قاصر واحد $7,500,
كل فرد قاصر إضافي $2,500

يطلب تقديم نموذج واحد فقط للعائلة (الحالة) ويجب أن يتضمن إجمالي أصول جميع أفراد العائلة المدرجين في الحالة.
رقم الحالة :#
االسم األول للمتقدم الرئيسي:
االسم األخير للمتقدم الرئيسي:
تاريخ ميالد المتقدم الرئيسي:
تاريخ وصول المتقدم الرئيسي:
األسماء الكاملة لـجميع أفراد العائلة األخرين المدرجين بالحالة:
 .1كم تملك من األموال أنت وعائلتك في الوقت الحالي سواء في حيازتكم أو يمكنكم الوصول لها حاليا لسحبها أو تحويلها (على سبيل المثال األموال المصرفية أو
األموال النقدية)
$بالدوالر الكندي
إذا لم تكن العملة بالدوالر الكندي يرجى اإلشارة إلى نوعها أو تقديم مبلغ تقديري بالدوالر الكندي.
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$هل تتوقعون تلقي أي تحويالت نقدية أو دخل أو سلع من الخارج أو أموال أو أصول قد تتبعكم الحقا؟
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إذا كانت اإلجابة نعم اذكر التفاصيل:

بأن المعلومات التي قدمتها أعاله باألصالة عن نفسي وعن أفراد عائلتي حقيقية .وعلى الرغم من أنني أفهم أن إعطاء المعلومات
أقر أنا
عن دخلي أو األصول التي أمتلكها للمجموعة الكفيلة هو أمر طوعي ،إال أن تقديم معلومات دقيقة سيساعد كفالئي على تقرير المبلغ الصحيح للدعم المالي
المطلوب لحالتي.

اسم المتقدم الرئيسي وتوقيعه

التاريخ

أشهد أنني قمت بشرح كامل لمحتويات هذا اإلقرار للعميل باللغة التي يفضلها (أو باالستعانة بمترجم شفهي) وأن العميل أكد فهمه لمحتوى هذا النموذج.

اسم مندوب المجموعة الكفيلة

اسم المترجم الشفهي
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